… vill vi önska en riktigt God Jul och ett Gott Nytt ÅR
med ett julnummer av Vitsippan. Många är det som nu
är upptagna med att pynta och stöka inför julen. Vi
hoppas att de flesta av oss ska få ett avbrott i vardagens
stress och få tid att vara med våra nära och kära. Äta
gott, umgås och ta till oss av julens hoppfulla budskap!
Med det här numret av vårt nyhetsblad vill vi ge dig
några glimtar från hösten 2017 men också blicka fram
mot det spännande valåret 2018.

På fotot syns från vänster: Erika Mallander-Karlsson, Fredrik
Håkansson, Anna-Karin Yngvesson, Anncatrin Ek, Per Danielsson, Benjamin Petersson, Daniel Karlsson

Ett gäng kristdemokrater från Sävsjö kommun var
med på höstkonvent i Jönköping. En viktig framgång
för Sävsjödelegationen var att partikonventet beslutade om att det ska inrättas busstrafik mellan länets
sjukhus. Det blev ett helt enigt konvent som beslutade
att kollektivtrafiken mellan sjukhusen i Värnamo och
Eksjö ska gå via Sävsjö/Vrigstad. Detta kan möjliggöra pendling för arbete, studier och fritid till Värnamo och Eksjö och är inskrivet i konventets beslut.
Benjamin Petersson hanterade ordförandeklubban med pondus
på ett av våra gruppmöten. Här omgiven av Helmer Andersson
och Stefan Gustafsson

Benjamin Petersson har nu gått in som ny ersättare i
Sävsjö kommuns Kultur- och Fritidsnämnd. Benjamin
fyllde i somras arton år och är därmed kommunens
yngste politiker! Han har visat stort intresse för politik
och är engagerad i kristdemokraternas partiavdelning.
Det är roligt att han nu tar sig an sitt första kommunpolitiska uppdrag i Sävsjö kommun! Benjamin går på
Aleholmsskolans naturprogram och utsågs för sitt nya
uppdrag av kommunfullmäktige i oktober.

När det gäller kristdemokraternas valsedlar beslutades det att i landstings/regionvalet ska hela höglandet
ha en gemensam valsedel och där är kristdemokraterna i Sävsjö kommun glada över att ha Bengt Swerlander som ny toppkandidat. Med sin erfarenhet, stora
engagemang, gedigna ledaregenskaper och det stora
förtroende som Bengt har hos många är han en stark
kandidat på listan.
Riksdagslistan för Jönköpings län ska toppas med
Ebba Busch Thor, Andreas Carlsson och Lars Adaktusson. Tre personer med förtroende och stort engagemang i för Kristdemokraterna viktiga frågor!

Arbetet med valsedlar till kommunvalet 2018 pågår nu
för fullt. Är du intresserad av att engagera dig i kommunpolitiken? Eller tänker du på någon annan som du
tycker skulle vara lämplig? Ta gärna kontakt med
någon i nomineringskommittén så kan vi berätta mer
om detta!
Nomineringskommitté är: Fredrik Håkansson, Stefan
Gustafsson, Anna-Karin Yngvesson, Erika Mallander
Karlsson, Per Danielsson, Therese Petersson.

Lars Adaktusson, Ebba Busch Thor och Andreas Carlson är
den starka trio som i Jönköpings län toppar valsedeln till
riksdagsvalet för Kristdemokraterna

I en motion till kommunfullmäktige efterlyser Anders Griph en
översyn av trafikreglerna i Sävsjö kommun.
Det han framförallt påtalar är behovet av enhetlighet när det gäller
skyldigheten att lämna
företräde i förhållande
till att tillämpa högerregeln i korsningar.
Anders är bekymrad över att större gator uppfattas
som huvudled och det blir då osäkert om det är högerregeln som gäller eller inte. Han anser att det bör göras
tydligt att anslutna gator ska lämna företräde.

Vilken härlig
julskyltning i
Rörvik! För oss
var det roligt att
få vara med på
ett hörn med ett
gäng kristdemokrater som vid
den lokala butiken bjöd på glögg och delade ut information. Kommunchef Jan Holmqvist och kommunalråd Stefan Gustafsson var på plats i bygdegården för att genomföra en
enkät, ge information . En bra eftermiddag med många
positiva möten och en fin atmosfär!

Håll dig informerad genom att emellanåt besöka vår
hemsida, www.savsjo.kristdemoraterna.se
Du hittar oss på Facebook och vi blir glada om
du där går in och GILLAR Kristdemokraterna i
Sävsjö. Vårt kommunalråd Stefan Gustafsson har en
blogg som dagligen uppdateras och den
hittar du på www.savsjo.blogspot.se.

Häng med och träffa Lars Adaktusson när han besöker
Sävsjö kommun lördagen 24
februari! Vi planerar för ett
seminarium i Kulturhuset,
Sävsjö där han ger sina tankar
utifrån sitt EU-uppdrag för
Israel. Han kommer också berätta om sitt engagemang mot
förföljelse och folkmord på
kristna

Den 24/2 blir det också årsmöte och jubileumsfirande
på Brygghörnan i Sävsjö. Jubileumet är ordnat för att
det nu är 50 år sedan Agne Nilsson, Gösta Rydén,
Laile Gustafsson, Elan Svensson, Arne Hagström med
flera startade upp KDS i Hjälmseryd –Rörviks bygden.
Det är också 40 år sedan det blev en gemensam organisation för i hela Sävsjö kommun.

I början av hösten gjordes en inspirerande resa till
fagra Östergyllen. Besök gjordes hos Annicki och Magnus Oscarsson som berättade om framgångarna i
Ödeshög . Besök gjordes också på Vadstena klostermuseum med mera. Resan hade planerats och ordnats på
ett alldeles utmärkt sätt av de båda reseledarna Daniel
Karlsson och Sven-Åke Gårdstam. Bussen rattades av
den duktiga chauffören Weine Arwidsson.

Det är mycket bra att Bengt Swerlander nu valts till en
av Höglandets
toppkandidater
till Regionvalet
nästa år! Genom
sitt tidigare uppdrag som General sekreterare
för Erikshjälpen
är han ett välkänt namn på Höglandet. Han är också en känd lokal
profil som är engagerad i kyrka, samhällsförening och
idrottsförening. Bengt är en person som också har
kommunpolitisk erfarenhet, just nu med uppdraget
att vara vice ordförande i Socialnämnden i Sävsjö. Vi
tycker du ska ”Kryssa Bengt” i regionvalet nästa höst!

Fotot från besök hos Annicki och Magnus Oscarsson i Ödeshög

VI ÖNSKAR DIG EN GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR!
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